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Afgørelse om udvidelse med en naturgasfyret kedel på Havdrup Kraftvarmeværk ikke 
er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). 

Solrød Fjernvarme A.m.b.a. ansøgt om udvidelse af Havdrup Fjernvarmeanlæg med en naturgasfyrede 
kedel på 2 MW på Møllemarken 131, 4622 Havdrup (matr.nr. 15g Ulvemose, Havdrup). 
 
Ansøgningen er modtaget den 11. juli 2018 gennem Byg og Miljø.  
 
Anlægget er omfattet af Miljøvurderingslovens Bilag 2, punkt 3a Industrianlæg til fremstilling af elektrici-

tet, damp og varmt vand1. 
 
Solrød Kommune har foretaget en screening af anlægget inkl. udvidelsen i forhold til lovens bilag 6, 
som grundlag for en vurdering af, om projektet er omfattet af pligten til udarbejdelse af Miljøkonsekvens-
rapport. 
 
Afgørelse 
Solrød Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at anlægget og udvidelsen ikke vil påvirke 
miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er 
truffet efter §21 i miljøvurderingsloven1. 
 
Miljøpåvirkningens omfang er vurderet i forhold til kriterierne i Miljøvurderingslovens bilag 6 vedrørende 
anlæggets karakteristika og placering, samt arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på 
miljøet. Afgørelsen er truffet på grundlag af anmeldelsens oplysninger. 
 
Sagsredegørelse 
Solrød Fjernvarme A.m.b.a. har ansøgt om udvidelse af Havndrup Fjernvarmeanlæg med en naturgas-
fyret kedel på 2 MW på Møllemarken 131, 4622 Havdrup (matr.nr. 15g Ulvemose, Havdrup). Kedlen 
etableres i de eksisterende bygninger og det eksisterende anlæg med tilhørende brændere ændres 
ikke. Værkets samlede indfyrede effekt bliver 4,703 MW (naturgasfyret). 
 
Screening 
Solrød Kommunes vurdering af de potentielle væsentlige virkninger af anlæggets karakteristika og pla-
cering, samt arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet er anført for de herunder 
nævnte forhold. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - LBK nr. 448 af 10/05/2017 
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Planforhold 
Møllemarken 131, matrikel 15g, er omfattet af lokalplan 208.I, som indeholder en række bestemmelser 
om virksomhedernes placering, bebyggelsens omfang og placering mv., der skal overholdes. Anlægget 
ligger i Delområde C, som er udlagt til offentlige formål (som fjernvarmeanlægget). 
 
Derudover overholder anlægget de fælles bestemmelser gældende for området, og udvidelsen af fjern-
varmecentralen er dermed i overensstemmelse med den gældende lokalplan. 
 
Visuel påvirkning og landskab 
Anlægget overholder de gældende krav og retningslinjer fra lokalplanen, der findes for området vedrø-
rende dimensioner og udformning, og Solrød Kommune vurderer, at udvidelsen ikke ændrer på områ-
dets landskab og har ingen ændret visuel påvirkning, da det etableres i eksisterende bygninger.  
 
Naturbeskyttelse, Biologisk mangfoldighed, Vand, Jord og Undergrund 
Nordøst for anlægget i en afstand på 2,7 km findes Gammel Havdrup Mose, som er et Natura 2000-om-
råde og 3,4 km nordvest for anlægget findes Ramsø Mose, som ligeledes er et Natura 2000-område.  
 
Anlægget giver anledning til kvælstofsdeposition, men ud fra projektets lokale karakter, vurderer Solrød 
Kommune, at projektet ikke påvirker Natura 2000-områderne væsentligt (Se bilag 1).  
 
Anlægget vurderes heller ikke at påvirke omkringliggende jord, vand og undergrund, idet der ikke risiko 
for forurening heraf. 
 
Luft og klimapåvirkning og Menneskers Sundhed 
Anlægget udleder NOx og CO fra de naturgasfyrede kedler og motor. På baggrund af det fremsendte 
materiale vurderer Solrød Kommune, at anlægget overholder de vejledende B-værdier og emissions-

grænseværdier for NOx og CO fra Gasmotorbekendtgørelsen2 og Luftvejledningen3. På den baggrund 
vurderes anlægget ikke at medføre væsentlige ændringer i luft- og klimapåvirkningen. 
 
Befolkning og Materielle Goder 
Solrød Kommune vurderer, at anlægget bidrager positivt til den generelle forsyningssikkerhed og vurde-
res derudover ikke at have væsentlige virkninger på områdets kulturarv, befolkning, borgernes sundhed 
og materielle goder. 
 
Trafik og Naboområder 
Trafikbelastningen til anlægget og udvidelsen vil ikke medføre væsentlige ændringer i trafikbelastningen 
eller mønsteret i området. 
 
Konklusion 
Solrød Kommune vurderer, at anlægget i sig selv og dets udvidelse ikke påvirker miljøet væsentligt. 
Dette begrundes i anlæggets placering og karakteristika, som er i overensstemmelse med det eksiste-
rende plangrundlag samt at anlæggets funktioner ikke ændres, og at forøgelsen i emissioner fra anlæg-
get ikke øges i et væsentligt omfang, således at de potentielle virkninger på miljøet er af lokal karakter 
og lav intensitet. 
 
Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
senest 4 uger efter denne offentliggørelse, dvs onsdag d. 3. oktober 2018. 
 
Ifølge Miljøvurderingsloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om afgørelsens 
lovlighed, herunder tilvejebringelse, og ikke over afgørelsens hensigtsmæssighed. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen 
ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 
plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Solrød Kommune. En klage er ind-
givet, når den er tilgængelig for Solrød Kommune i Klageportalen. 
 

                                                      
2 Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og gasturbiner (Bek. nr. 1473 af 12/12/2017) 

3 Luftvejledningen – Begrænsning af luftforurening fra virksomheder - Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 2001 
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Hvis du klager, skal du betale gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.  
 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 
Solrød Kommune.  
 
Solrød Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 
som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hvis du ønsker at 
indbringe sagen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen. 
 
Yderligere oplysninger vedrørende sagen kan indhentes hos Solrød Kommune, Teknik og 
Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød eller teknisk@solrod.dk. 

 

 
Med venlig Hilsen 
 
Mikkel Glargaard 


